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  296-والنور دىالھ سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:32) . (  صورته على آدم هللا خلق(  حديث في الضمير مرجع في النقاش تتمة - 1

  ) 00:04:12(  ؟ النساء خطيبة ُعَمْيس بنت أسماء حديث صحة ما - 2

  ) 00:04:21(  ؟ المعركة نھاية كانت الھزيمة وھل ؟ أحد يوم ھزم وسلم عليه هللا صلى الرسول إن يقول فيمن رأيكم ما - 3

  ) 00:07:22(  ؟" . منه اPنتھاء بعد حمده لمن هللا سمع: "  قول في اLمام يشارك المأموم ھل - 4

  ) 00:13:40. (  بلده إلى العودة وكذا إليھا المسافر البلدة دخول عند المسجد في ركعتين مشروعية أنكر من على الرد - 5

  ) 00:46:28(  ؟ P أم شفعاً  يكون القضاء وھل ؟ النسيان عند الوتر قضاء في رأيكم ما - 6

 ) 00:51:29. (  الصWة تارك حكم في حوار - 7
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

فهمت منك سابقا أم ليش بيقولوا جهمي يلي يرجع الضمري آلدم ألنه ما يقول بنوع من  ... :الشيخ 
ن به ، هكذا أنا فهمت التشبيه ألن احلديث إذا أرجعنا الضمري إىل اهللا يعطي نوعا من التشبيه فيجب اإلميا

.  
  .أنا أعطيك أن هذا هو القسم الرابع  :السائل 
  نعم ؟ :الشيخ 
  . القسم الرابع الذي ذكرته أنت اآلن  :السائل 
  . ... :الشيخ 
  ...فتحت له الطريق يا شيخنا : احلليب 



  .  القسم الثاين ما يقول هذا الكالم وإمنا القسم الرابع هو الذي يقول ذا :السائل 
حسن أنا هذا يلي كان باقي يف ذهين يف القسم الرابع وقد يكون هو الثاين وما يهمنا الرتتيب يعين  :الشيخ 

ليس كمثله شيء وهو السميع (( شايف ، والعلماء أحيانا يقولون هذا لف ونشر غري مرتب اآلن ، 
  ، صح ؟ ))فجعلناه سميعا بصيرا (( يف آية خلق آدم  ))البصير 
  .نعم  :السائل 
هل يصح أن نقول يف نوع تشبيه ؟ أم هذا كما يقول شيخ اإلسالم يف كثري من هذه املواضع أن  :الشيخ 

هذا لفظ مشرتك ، لفظ مشرتك وكل موصوف يأخذ من هذا اللفظ املشرتك املعىن الذي يليق به ؛ فاإلنسان 
قة وله أجفان وله كذا وكذا وإىل يأخذ منه أن له عينني وله حد ))فجعلناه سميعا بصيرا (( : قال تعاىل 

له من هاتني الصفتني ما يتناسب مع  ))وهو السميع البصير (( آخر ؛ لكن رب العاملني حينما قال 
  إىل اخل ، فهنا لفظ مشرتك أي ال نقول يقتضي التشبيه ؛ واضح ؟ ...عظمته وجالله وأزليته 

  .واضح  :السائل 
دم إىل اهللا مش ضروري أن نقول فيه جيب أن نؤمن أن هناك نوع فإذا رّجعنا الضمري يف حديث آ :الشيخ 

تشبيه ؛ ألنه إن قلنا هنا هذا يلزمنا أن نقول يف كل الصفات اليت يوجد اشرتاك امسي أو لفظي بني صفات 
النصوص بزعمه حىت ما يقع يف التشبيه فكيف يأيت سلفي ويقول ينبغي إعادة الضمري إىل  ...اهللا عز وجل 

نؤمن أن هناك يف نوع تشبيه ومن مل يفعل ذلك يكون جهميا ؛ هل تبني لك احملظور الذي أنا  اهللا حىت
  أدندن يف ذهين  أم ال ؟

  .نعم  :السائل 
طيب فأنت عم حتكي هذا وال تتبناه فنقول احلمد هللا رب العاملني ، وال أريد أن أحرّج عليك وأقول  :الشيخ 

ذا الصدد فاآلن عندك شيء ، صار مخس دقائق أم مخسني دقيقة ما لك ماذا الذي تتبناه ألننا لسنا يف ه
  أدري ؟
  .عندي بعض األشياء  :السائل 
  ...أنت ملا قلت يل يا عبد اهللا ما بشرتين ! ما شاء اهللا  :الشيخ 
  ...يا شيخ هذه مخس دقائق جندية يعين بتعرف املسافة وكذا فاضرب خبمسة يف أكثر يعين : احلليب 

  
  هل هو صحيح يا شيخ ؟ )أسماء بنت أبي عميس خطيبة النساء ( ديث ح :السائل 
  .ليس بصحيح ، ضعيف  :الشيخ 



  ما رأيكم فيمن يقولون إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم هزم يوم أحد ؟ :السائل 
  هزم هو الرسول ؟ :الشيخ 
  ىل انتهاء املعركة ؟أي نعم ، وهل ذلك صحيح ؟ وهل هو على إطالقه أن اهلزمية كانت إ :السائل 
أما على إطالقه فهو طبعا أكذب األكاذيب ؛ أما على تقييده ففيه نظر أيضا ؛ ألن اآلية الكرمية  :الشيخ 

  ؟ ))أو متحيزا إلى فئة (( تقول طبعا اآلية اليت فيها إىل فئة  ...
  . ))إال متحرفا إلى قتال أو متحيزا إلى فئة ((  :السائل 
  فئة هذا ليس منهزما صح ؟ فاملتحيز إىل :الشيخ 
  .صح  :السائل 
فالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أكرم وأعز من أن يكون إيش منهزما  ولكن السياسة أو كما  :الشيخ 

َخدعة أو ِخدعة تقتضي أن يكون يف هذا املكان ويتنقل , أ )الحرب ُخدعة ( يقول عليه الصالة والسالم 
 ينسب للرسول ال مطلقا وال مقيدا ؛ أما بعض األفراد الذين عرف عنهم ملكان ثاين ، فهذا ليس هزمية وال

  .أم ازموا فهذا طبعا أمر واضح وليس ذلك بغريب عنهم ألم بشر ، نعم 
  .شيخ أحد الدكاترة ناقشته يف هذا فقال النيب هزم وهو دكتور وله مكانة  :السائل 
  .الدكاترة مصيبة الزمان  :الشيخ 
كن قلت له أنا راجعت مجيع املؤرخني يف هذا يعين جلهم واملوثوق منهم وخاصة ابن القيم يف ول :السائل 

واهللا ما انتصر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم " الزاد رمحه اهللا فقال عن هذه املعركة رواية عن ابن عباس قال 
اجه النص هذا بأنه مث قلت كيف تواجه النص هذا وهو صحيح عن ابن عباس ، كيف تو  "نصرا مثل أحد 

بعد ذلك كيف تواجه النص اآلخر أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أدركهم يف محراء األسد وطاردهم 
أليس بعد ذلك نصر ؟ قال النيب هزم ذه الكلمة وبدون جمادلة ، وسألت الشيخ حممد عن املسألة هذه قال 

  ...أبدا ليس على إطالقها ، نقول إذا 
  .مش على إطالقها ، ال إطالقا وال تقييدا ال  :الشيخ 
  ؟ ...لكن قد نقول يف بداية األمر فقط ويف اآلخر النصر  :السائل 
  ...قلت لك بارك اهللا فيك هذه سياسة احلرب يف املعركة هذا هو  :الشيخ 

  
 صلى اهللا شيخ ما مدى صحة حديث أيب هريرة الذي رواه الدارقطين أنه قال كنا إذا قال رسول اهللا :السائل 

وكيف جياب عن قول القائلني ) عليه وآله وسلم مسع اهللا ملن محده نقول مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد 
فإذا قال سمع اهللا لمن حمده فقولوا ربنا ولك ( أن املأموم يقول ربنا ولك احلمد متسكا بظاهر احلديث 



  ؟وأن قول أيب هريرة رضي اهللا عنه اجتهاد منه  )الحمد 
أنا أوال ال أستحضر سند هذا احلديث الذي تسأل عنه ، وصربا معي قليال ألين أراك تنظر ميينا  :الشيخ 

  .ويسارا وهذا الدارقطين عندي هنا فعما قريب يصل إليك 
  .إن شاء اهللا  :السائل 
يقول  لكين أجيب عن مضمون احلديث وعن فقه احلديث حينما عورض برأي القائلني أن املقتدي :الشيخ 

ربنا ولك احلمد ، حنن منذ أن ألفنا صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قلنا بأن املقتدي أيضا يشارك 
مع عدم وجود نص يدل  )صلوا كما رأيتموني أصلي ( اإلمام يف قوله مسع اهللا ملن محده إعماال لعموم قوله 

ه وأنه ال جيوز له أن يشرك مع هذا القول على أن قول املقتدي وربنا ولك احلمد فقط ، هذا هو واجب
، )صلوا كما رأيتموني أصلي ( : التسميع ، ال يوجد نص يف هذا ؛ فحينئذ نعمل عموم قوله عليه السالم 

وال خنالفه وال نعارضه بأقوال بعض العلماء الذين يقولون ما مؤداه ما ذكرته آنفا وهم يقولون وظيفة اإلمام 
ده ، وظيفة املقتدي أن يقول ربنا ولك احلمد ؛ أقول وظيفة اإلمام وظيفة املأموم إال أن يقول مسع اهللا ملن مح

لنص فكما أن اإلمام ال يقول فقط مسع اهللا ملن محده بل جيمع بينهما ، ومن اّدعى التفريق يف هذه اجلزئية 
صلوا كما رأيتموني ( السالم  بني اإلمام وبني املؤمت فعليه الدليل وإال يكون خمالفا للنص العام من قوله عليه

وكما يقال إن أنسى فلن أنسى أنه ألول مرة حينما جئت الرياض وصليت يف املسجد الكبري هناك  )أصلي 
وراء اإلمام وأنا يومئذ كنت مع الفوج السعودي الذي رجع من فلسطني كمرشد هلم وكنت البس بدلة متيزين 

، لباس خاكي ؛ فلما قال اإلمام مسع اهللا ملن محده قلت أنا وجتعلين كالعلم بني القوم أن هذا رجل غريب 
مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد ؛ بعد الصالة رجل كان يومئذ أكرب مين سنا يقول أنت بتقول يف الصالة  
كما يقول اإلمام مسع اهللا ملن محده ، ملاذا ؟ قلت له هكذا السنة ؛ قال ال املقتدي ال يقول مسع اهللا ملن 

ده ؛ قلت له ملاذا ؟ قال هيك حممد بن عبد الوهاب يقول ؛ قلت له لكين أنا قلت لك حممد بن عبد اهللا مح
وهو كان يقول كليهما مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد ، فما  )صلوا كما رأيتموني أصلي ( يقول  ...

على هذا ولذلك سطرته يف كتاب عندنا ما خيصص اجلمع بني األمرين باإلمام دون املقتدي ؛ وأنا ال أزال 
صفة الصالة ؛ فهذا احلديث إن صح فهو نص يف املوضوع وإن مل يصح ال خنسر شيء يعين ، فاآلن أنت 

  تذكر أن احلديث يف سنن الدارقطين وطبعا يف بابه املظنون وهو الصالة ، كذلك ؟
  .نعم  :السائل 
  نضيع شيء من الوقت ؟وهل حيتاج إىل حبث أم صورته يف ذهنك حىى ال  :الشيخ 
  .ال ما حيتاج إىل حبث إن شاء اهللا  :السائل 



  .تفضل  :الشيخ 
  

  يف بلده هل يشرع له أن يذهب للمسجد ويصلي ركعتني ؟ ... :السائل 
  .كيف ال ، ذلك سنة   :الشيخ 
  .ولكن بعضهم يا شيخ يتكلم عن األمر هذا  :السائل 
  يتكلم عليه ؟ :الشيخ 
  .ذا األمر يتكلم عن ه :السائل 
  .وعنه  :السائل أعرف ، أعرف هذا األمر ، فيه فرق بني يتكلم فيه وله  :الشيخ 
  ال إذا نضيف تكلم فيه وله وعنه، وبني يتكلم عليه ، فأنت تعين عليه ؟ :الشيخ 
  .نعم هذا ما أعنيه  :السائل 
  ماذا يقول ؟ ...طيب  :الشيخ 
  .رع األمر هذا ولكن ورد حديث يا شيخ عنه يعين املفهوم من كالمهم أنه ما يش :السائل 
  .يا أخي بارك اهللا فيك  :الشيخ 
  .وفيك بارك إن شاء اهللا  :السائل 
ولو أن  " ال بد أنك مسعت قول الشاعر طبعا هذا يقال للغائب ، أما للحاضر ال يقال ألنه ثقيل  :الشيخ 

  .اه أنه صار قيمة كل حجر بدينار الشطر الثاين واهللا نسيته لكن معن "كل كلب عوى ألقمته حجرا 
  .ساحمك اهللا يا شيخ  :السائل 
  .ليش ساحمين اهللا ؟ هذا يقال يف اخلطأ  :الشيخ 
  .نعم يقال يف اخلطأ  :السائل 
  .آه ، أنا ما أخطأت  :الشيخ 
  أال تريد املساحمة من اهللا يا شيخ ؟ :السائل 
تشعر معي أن لكل مقام مقال ، مثال  كان إذا رجل قال  ال ، أنا أريد املساحمة واملغفرة لكن أال  :الشيخ 

كلمة خطأ فقال له خصمه هداك اهللا ، وهو ال يعتقد أنه أخطأ فيقول له ملاذا تقول يل هداك اهللا ؟ هل 
  يصح أن يقول إنه ما تريد اهللا يهديك ؟ 

  .ال يا شيخ   :السائل 
  ...هذه كهذه ،  :الشيخ 
  ن ؟على هذا تشرع الركعتا :السائل 



  .أي نعم  :الشيخ 
  واخلروج كذلك شيخنا ؟: أبو ليلى 
  ما يصليها يف بيته ؟ :السائل 
  .ال ما يصليها يف البيت ، بالنسبة للقادم يصليها يف املسجد  :الشيخ 
  شو طلع معكم ؟ :الشيخ 
يث أبو هريرة شيخنا يف رواية هنا بس يبدوا أن اإلمام حييله على اإلسناد الذي سبق وهو إسناد حد: احلليب 

  ؟ ...من طريق عبد العزيز الدراوردي عن حممد بن عبد اهللا عن أيب الزناد عن األعرج يلي هو حديث الربوك 
  كيف الدراوردي كيف قلت عبد العزيز أيش ؟  :الشيخ 
  ابن حممد أليس هو الدراوردي ؟: احلليب 
  .أي نعم  :الشيخ 
أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن احلسن عن: احلليب 

  "قال حممد " وبعدين جاب إسنادين عن  ) ...إذا سجد أحدكم فليضع يديه ( : اهللا عليه وآله وسلم 
  .إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده قال من خلفه مسع اهللا ملن محده اللهم ربنا لك احلمد 

  من هو حممد ؟ :الشيخ 
  .حممد بن عبد اهللا بن احلسن الراوي عن أيب الزناد عن األعرج : ليب احل

  هذا ميكن يكون النفس الزكية ، أليس كذلك ؟ :الشيخ 
  .هو هذا املشهور واهللا أعلم : احلليب 

  .عن أيب الزناد عن أيب هريرة يا شيخ  :السائل 
  .أعطيين الكتاب اآلن  :الشيخ 
، كنا ذا اللفظ وحالين على الدارقطين وقال إنه من حديث أيب هريرة ،  املباركفوري ذكره هكذا :السائل 

  ...أنا رجعت للدارقطين فوجدت هذا واملباركفوري يقول  ...فأنا رجعت فوجدت هذا ولكن ما أدري 
  .شو قلت يا عبد اهللا  أنت  :الشيخ 
  .نعم يا شيخ  :السائل 
  أيش قلت بالنسبة للمباركفوري ؟ :الشيخ 
يقول املباركفوري إن الصحابة كانوا يقولون وهو ينقل عن أيب هريرة يف حديثه وحجتهم حديث أيب  : السائل

قلنا مسع اهللا  )سمع اهللا لمن حمده ( هريرة أنه كان يقول كنا إذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  .رقطين وجدت حديث أيب هريرة هذا ملن محده ربنا ولك احلمد ، وأحالين إىل الدارقطين فعندما رجعت للدا



  هو املباركفوري أحال يف هذا النص إىل الدارقطين ؟ :الشيخ 
  .أي نعم  :السائل 
  هنا الدارقطين ما فيه ، هل حبثت يف غري هذا املكان ؟ :الشيخ 
  .حتفة األحوذي  :السائل 
  يف غري هذا املكان من سنن الدارقطين ؟ :الشيخ 
  .قطين يعين قلبت أكثر من موضع ما وجدت غري هذا حبثت يف الدار  :السائل 
  ...هذا ما يف احلديث عن أيب هريرة ، هذا عن حممد  :الشيخ 
  .بس اإلسناد نفسه لعل الدارقطين يقول بإسناده يف احلديث  :السائل 
  .هذا الدارقطين يقول بإسناده يف احلديث  :الشيخ 
ول ، بعد ما يروي احلديث عن حممد بن عبد اهللا بن هذا الدارقطين أنت قرأت مع علي شو بق :الشيخ 

إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل رجليه وال يبرك ( احلسن بن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة مرفوعا 
مث من الطريق نفسها بنفس احلديث مث من طريق أخرى عن ابن عون قال قال حممد ؛ فهنا  )بروك البعير 

ظاهر من اإلسنادين األولني أنه هو حممد بن عبد اهللا بن احلسن وهو الذي حممد غري منسوب لكن ال
يوصف بأنه النفس الزكية مع أنه للتأكد ينبغي أن نرجع إىل ترمجة ابن عون وترمجة حممد يلي روى عنه ابن 

  ...عون لنتأكد حممد بن عبد اهللا بن احلسن روى عنه ابن عون ؟ فحينئذ 
  .ن عون بن أرطبان شيخنا عبد اهللا ب: احلليب 
أي نعم حينئذ نتأكد أن حممد يلي يف اإلسناد الثالث هو حممد املذكور يف اإلسناد يلي قبله ويلي  :الشيخ 

قبله ، فيكون احلديث واحلالة هذه مقطوعا ، مقطوعا ليس مرسال أي موقوفا ليس على الصحايب وإمنا على 
  .ألن حممد بن عبد اهللا بن احلسن ما أظنه تابعيا  من دونه إما تابعي أو تابع تابعي وهو الظاهر هنا

هنا يف ترمجة عبد اهللا بن عون يذكر روايته عن حممد بن حممد بن األسود الزهري وعن حممد بن : احلليب 
  .وعن حممد بن حممد بن األسود الزهري  ...سريين أيضا 

و إذا أطلق يراد هو ؛ فإذا مبدئيا نقول الزهري نعم ، الظاهر هذا هو حممد بن سريين ؛ ألنه ه, آه  :الشيخ 
وليس ائيا ؛ ألن البحث والتحقيق حيتاج إىل توسع يف املوضوع ؛ مبدئيا نقول هنا شيئني ، الشيء األول 

  .أن حممدا املذكور يف اإلسناد هنا رقم مخسة هو ليس حممد بن عبد اهللا بن احلسن ، ليس هو 
  ألنه مل يسمع منه ؟ :السائل 
  ال مش القضية مل يسمع ، ال ، أيوه أنت تعين عبد اهللا بن عون ؟ :الشيخ 
  .نعم  :السائل 



آه ، لكن ما نقول مل يسمع ألن النفي ، النفي أصعب شيء أن يلجأ إليه اإلنسان ألن العلماء  :الشيخ 
واالستقصاء ، فهم ما قالوا أهل العلم وأهل االستقراء  "عدم العلم بالشيء ال يستلزم العلم بعدمه " يقولون 

ما قالوا عبد اهللا بن عون مل يسمع من حممد بن عبد اهللا بن احلسن نعم ، ما نفوا هذا حىت نكون حنن نتبع 
هلم ؛ لكن قالوا مسع من حممد بن سريين وحممد بن األسود الزهري ، قالوا مسع من هذا وهذا فما نفوا أنه 

  مسع من حممد ، واضح ؟
  .واضح  :السائل 
حنن ال نقول بغري علم ال إثباتا وال نفيا ، حنن نتكلم يف حدود ما بني أيدينا ، الذي بني  لكن :الشيخ 

أيدينا حممد هذا غري منسوب ، فرتى من يكون هذا حممد غري املنسوب ؟ إذا نظرنا إىل طريقة سياق 
اإلسنادين هذين الدارقطين على احلديث األول من طريق حممد بن احلسن يلقى يف النفس أنه هو املتقدم يف 

؛ لكن ليس كل ما يلقى يف النفس يكون صوابا ، آه ، فلكي حنقق ما ألقي يف النفس أو أقرب إىل الصواب 
أم إىل اخلطأ ؟ رأينا أن نعود إىل عبد اهللا بن عون هذا الذي روى عن حممد الذي مل يسم ، فذكر لنا 

اهللا ، أنه روى عن فالن وفالن ، احملمدين ليس  املستوعب للرجال الشيوخ والتالمذة وهو احلافظ املزي رمحه
منهم هذا يلي هو الذات النفس الزكية ، إذا برتدد النظر هنا بني يكون هذا ابن األسود الزهري وبني يكون 
ابن سريين التابعي فيكون هذا هو األقرب ؛ ألن شهرة ابن سريين يعين أشهر بكثري من الزهري اآلخر ؛ ففي 

عزو املباركفوري للدارقطين أم كانوا يفعلون كذا وكذا يكون خطئا إذا انتهينا من استيعاب  النتيجة يبدوا أن
  .الدارقطين من مجيع املواطن اليت يفرتض أن يكون ذكر ذاك احلديث 

  .رأينا شيئا جديدا أستاذنا : احلليب 
  .هات تانشوف  :الشيخ 
يقول حدثنا أبو طالب احلافظ  ...يق ، واألمر باألخذ هنا اإلمام الدارقطين يف باب ذكر نسخ التطب: احلليب 

أمحد ابن نصر حدثنا أمحد بن عمري الدمشقي حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن ابن عمرو وهو الرازي ، يا شيخنا 
  .آه مش الدمشقي هذا ؟ الرازي طبعا 

  ال ، أظن أنت وصلت التابعني شو يف بعده ؟ :الشيخ 
غري ابن جرير هذاك ، قال مسعت عبد الرمحن  ...ن عمرو بن عمارة بن راشد بعدين حدثنا حيىي ب: احلليب 

بن ثابت أو ثابت ابن ثوبان يقول حدثين عبد اهللا بن الفضل عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا 
،  )إذا قال اإلمام سمع اهللا لمن حمده فليقل من وراء سمع اهللا لمن حمده ( عليه وآله وسلم قال 

دها جاب إسناد آخر ؛ ليش شيخنا ذكرت أبو زرعة ألنه موضع التقاء السندين فيما بعد عنده ، أيش بع
بقول ؟ حدثنا أبو طالب احلافظ أيضا حدثنا يزيد بن حممد ابن عبد الصمد ؛ هنا اختلف السندين ، اآلن 



يقول حدثين عبد اهللا يلتقي السندين مع بعض حدثنا حيىي بن عمرو بن عمارة مسعت ابن ثابت ابن ثوبان 
إذا قال اإلمام سمع اهللا لمن ( بن الفضل عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 

  .، هذا هو احملفوظ ذا اإلسناد واهللا أعلم  )حمده فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد 
  اللفظ األول شو كان ؟ :الشيخ 
  . )مام سمع اهللا لمن حمده فليقل من وراءه سمع اهللا لمن حمده إذا قال اإل( : احلليب 
  .هنا بالعكس الرواية الثانية  :الشيخ 
  .هنا يقول اللهم ربنا ولك احلمد : احلليب 
  .أي نعم وأنت هذا احلديث يلي ذكرته  :الشيخ 
  الذي يقصده املباركفوري ؟    :السائل 
  نعم ،  :الشيخ 
  ...واهللا يا شيخ  :السائل 
  هل هذا هو الذي يقصده ؟ :الشيخ 
إذا نظرت يف املسانيد حاصرين روايات أيب هريرة ، فالباب هذا ال يكون إال يف هذه ، فنظرا مجيعا : احلليب 

  .ما يف غري هاتني الروايتنب أستاذي 
  .اجلزء اخلامس من التحفة حتفة األحوذي : سائل آخر 

  حتفة األحوذي ؟ :الشيخ 
  .نعم  :السائل 
  حتفة األحوذي يف الغرفة هناك ، اجلزء اخلامس أنا عندي الطبعة اهلندية ؛ يف أي مكان يعين ؟ :الشيخ 
  .فيما يقول بعد الركوع  :السائل 
  .ال ، ألنه هنا صعب التفتيش ؛ على كل حال حنن اآلن نصل إىل شيء  :الشيخ 
  .النص أمامنا  :السائل 
  .أعطينا الكتاب  :الشيخ 
  .يث أيب هريرة هذا هو يا شيخ حد :السائل 
  أنا يا شيخنا بدي أشوف حتفة األشراف بنفس السند شو رأيك ؟: احلليب 
  .نعم تفضل  :الشيخ 

  .اهللا يكرمك . إذا ممكن نعيد التسجيل ألن املسجل كان طايف : أبو ليلى 
  . ...بنعيدها يعين هو مساوي حالة قائد  :الشيخ 



  . شيخنا أبو أمحد بيمون: احلليب 
  .نعم ، حق له ذلك  :الشيخ 

  .اهللا يكرمك : أبو ليلى 
ظهر لك اآلن شيء أرجوا أن ال تنساه ال أنت وال صاحبك إن شاء اهللا ، وهو الدقة يف البحث  :الشيخ 

العلمي الذي يفقده أكثر الكاتبني يف العصر احلاضر ، وإذا فقدوا ذلك حل حملها السرعة يف البت يف 
ّساسة الدقيقة فيقعون يف أخطاء كثرية ، ملا شفنا رواية ابن عون عن حممد وجرى احلديث القضايا العلمية احل

السابق وال نعيده إمنا دندنا حول ، ينبغي علينا أن نتأكد ، من يكون حممد هذا ؟ أهو الذي يف اإلسنادين 
ا أنه يروي عن حممد قبله ؟ أم هو شخص آخر ؟ فبعد الرجوع إىل ترمجة ابن عون املسّمى بعبد اهللا ظهر لن

بن سريين وعن ابن األسود الزهري وال يرويه عن النفس الزكية ؛ لكن أخريا وهنا الشاهد وهنا بيت القصيد  
كما يقال ، قلت هذا نقوله قبل أن نتابع البحث يف سنن الدارقطين فلعله يوجد احلديث يف مكان آخر ، 

نت ابتدأت السؤال عنه إىل الدارقطين وحنن ذه املراجعة فما جيوز خنطئ املباركفوري حينما عزا النص الذي أ
السريعة ما وجدنا إال األثر عن حممد ، فما جيوز أن نتسرع ونقول أخطأ املباركفوري ، أخطأ األلباين ، كذا 

  .إىل آخره 
  .اهللا أكرب : احلليب 
اليت أردت أن ألفت النظر رويدا ، جيب أيش ؟ استيعاب املوضوع من كل جوانبه ، هذه املالحظة  :الشيخ 

  .إليها لتكون سببا لرتكيز البحث العلمي مع كل طالب يطلب العلم 
  . "وما يدريه لعل الناس اختلفوا " كما قال اإلمام أمحد   :السائل 
  .نعم  :الشيخ 
  .يف غري هذه املناسبة : احلليب 
روايتني متعارضتني ، الرواية األوىل تقول نعود إىل هذا احلديث الذي بني أيدينا ، ذكر الدارقطين له  :الشيخ 

فليقل من وراءه ( : أي كما يقول اإلمام ؛ والرواية الثانية تقول  )فليقل من وراء سمع اهللا لمن حمده ( 
ما الذي ينبغي أن  "هذا هو احملفوظ " ويقول هذا هو احملفوظ ، مثل هذه العبارة  )اللهم ربنا ولك الحمد 
نفهمها ؟ يبدو بادئ ذي بدء أنه يعين أن الروايتني مدارمها على عبد الرمحن بن  نفهمها أو على أي وجه

ثابت بن ثوبان وأن من روى الرواية األوىل عنه خيتلف عمن روى الرواية األخرى الذي روى الرواية األوىل ابن 
واية الثانية هنا ، ثوبان هذا هو هنا أبو اخلطاب املسمى حيىي بن عمر بن عمارة بن راشد إخل الذي روى الر 

هو نفسه أيضا يف الرواية الثانية ولكن اختلف الرواة عنه ، الراوي عن أيب اخلطاب يف الرواية األوىل ، أبو 
زرعة عبد الرمحن ابن عمرو ، هذا ثقة وإمام ما حيتاج إىل حبث خبالف الرواية الثانية ، الراوي هلا هو يزيد بن 



اآلن يف نفسي كما أذكر ترمجة أيب زرعة ، أننا لسنا حباجة إىل مراجعة ،  حممد ابن عبد الصمد ، أنا ال أذكر
ما قيمة يزيد بن حممد بن عبد الصمد يف الرواية أوال بعامة مث ما قيمة رواية يزيد هذا خباصة عند املخالفة ، 

  هل يستحق أن ترجح روايته على رواية أيب زرعة أم العكس هو الصواب ؟
  . وهو احملفوظ :السائل 
وقال عن رواية يزيد يلي حنن اآلن مش مستحضرين ترمجته هل أنت مستحضر شيء ؟ شوف  :الشيخ 

  التقريب ولو من قريب ؟
  ؟ ...عفوا يا شيخ ، الدارقطين أبو عمر يقول عن رواية أيب زرعة أم  :السائل 
  .ال ، يزيد  :الشيخ 
  .يقول إا أحفظ من رواية أيب زرعة  :السائل 
  .ل هي احملفوظة يقو  :الشيخ 
  يزيد ابن ؟: احلليب 
  .يزيد ابن عبد الصمد ، يزيد بن حممد ابن عبد الصمد  :الشيخ 
  .صدوق من احلادية عشر : احلليب 
  .شوفوا الفرق اآلن بني الروايتني  :الشيخ 
أبو أبو زرعة الدمشقي ، وليس الرازي ، عبد الرمحن بن عمرو ابن عبد اهللا ثقة حافظ مصنف ، : احلليب 

  .زرعة الدمشقي شيخنا االثنني من نفس الطبقة من احلادية عشرة 
  هم االثنني رووا عن شخص واحد مش هذا املقصود ، املقصود أيهما أوثق ؟ :الشيخ 
  .الشك : احلليب 
  هل وضح لكما اآلن أيهما أوثق ؟  :الشيخ 
  .الدمشقي أبو زرعة  :السائل 
  .لصمد وليس يزيد ابن حممد ابن عبد ا :الشيخ 
  .صدوق  :السائل 
  صدوق ، كيف يقول الدارقطين عن روايته هذه هي احملفوظة ؟ :الشيخ 
شيخنا أنا خطر يف بايل شيء ، على شان هيك حبثت يف حتفة األشراف أن يكون هذا احلديث : احلليب 

رواية يف الكتب مرويا يف الكتب السنة ، ولذلك قال احملفوظ مش ألجل جمرد هذا الراوي ، ألجل أنه أصل ال
الستة ، فوافق هؤالء الرواة رواة احلديث فوجدت سند عبد اهللا بن الفضل عن األعرج عن أيب هريرة ال يوجد 

  هذا احلديث البتة فيها من هذا الطريق ؛ فلعله يعين البحث أيضا يؤكد هذا الشيء أستاذنا ؟



  يف بالك احتماال مث مل جتده ؟بس خلينا نفهم ماذا خطر يف بالك متاما ؟ شو يلي خطر  :الشيخ 
يلي خطر يف بايل احتماال أن يكون هناك متابعون من فوق ليزيد يعين من فوق عبد اهللا ابن الفضل : احلليب 

  ...فبحثت يف سند عبد الرمحن بن الفضل عن األعرج عن أيب هريرة فما وجد باملرة 
إذا قال اإلمام سمع اهللا لمن حمده ( : سول هذا يقينا هذه التفاصيل مش موجودة ؛ أما قول الر  :الشيخ 

  .هذا موجود يف الصحيح  )فقولوا ربنا ولك الحمد 
  .يف على السند شيخنا أنا قصدي يعين حبث إسنادي مش متين : احلليب 
  .آه ، سندا  :الشيخ 
 آه ، حبثي سندي مش متين ملا رجعت للتحقيق فما وجدت باملرة فهذا سند آخر حيتلف عن :السائل 

  .األسانيد األخرى اليت تفضلت ا شيخنا 
  طيب إذا كان قصدك السند شو الفائدة ؟ :الشيخ 
  .املتابعة على املنت : احلليب 
  أنت عم تقول حبثك عن السند ؟ :الشيخ 
  .السند ذاته شيخنا قصدي ، السند ذاته واملنت ذاته : احلليب 
  .اآلن صحة العبارة ، هذا هو  :الشيخ 
  .نعم هذا هو املراد وإن كان التعبري أي : احلليب 

طيب يا سيدي ، اآلن النفس ال تطمئن هلذا الرتجيح الذي جنح إليه اإلمام الدارقطين ، بل  :الشيخ 
العكس هو الصواب ؛ ولكن هذا يقال فيما لو كان إسناد احلديث من فوق املختلفني هذين أبو زرعة ويزيد  

الثقة احلافظ وبني الصدوق ، فبداهة نقول رواية الثقة احلافظ كلهم ثقات ؛ فحينئذ يبقى اخلالف بني 
  مرجحة على الصدوق لكن عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان شو السؤال عنه ؟

  .احلديث دائما أنت حتسن له شيخنا دائما : احلليب 
  .كيف أنا أعرف ؛ لكن من أجل أن يسمع اإلخوان هذا فيه عندي ضعف :الشيخ 
  .ن بن ثابت بن ثوبان صدوق خيطئ عبد الرمح: احلليب 
ها ، فاآلن اخلطأ يلي دفع اإلمام الدارقطين إىل ترجيح رواية على أخرى هو نظره هذا الراوي أنه  :الشيخ 

خيطئ ؛ احلقيقة هنا نقطة تتعلق بعلم احلديث ، يف كثري من األحيان يكون من الداوفع على ترجيح رواية 
د واملنت قابت يف ذاكرة املرجح كالفقة والعلم وحنو ذلك ، فهو قائم على أخرى شيء خارج عن موضوع السن

وإذا قال سمع ( يف ذهن اإلمام الدارقطين متشبع مبا هو متشبع به كل حديثي باحلديث الذي ذكرته آنفا 
، هذا احلديث ظاهره مع أولئك الذين يقولون وظيفة املقتدي أن )اهللا لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد 



ل ربنا ولك احلمد ، إذا هو اآلن أمامه رواية عن شخص يف حفظه شيء فهو تارة يروي أن يقول يقو 
إذا هذا  "ربنا ولك احلمد " املقتدي مثل ما قال اإلمام ، وتارة يروي أن يقول خالف ما قال اإلمام يقول 

لنظر يف الراوي عن هو صحيح ، هذا هو احملفوظ فحكم بأحفظية هذا املنت على األول ، ليس نابعا من ا
قال سمع اهللا لمن حمده فقولوا ربنا ( ابن ثوبان وإمنا من نظره إىل األحاديث األخرى اليت منها وهي إذا 

، حينئذ تبقى املسألة املنقد معرضه للنقد ؛ ملاذا ؟ ألن االستناد الفقهي الذي استند إليه يف  )ولك الحمد 
كم على الدارقطين ، كلها احتماالت ونظريات تقبل الرد فرضيتنا هذه حنن عم حنكي فرضيات مش عم حن

فإذا قال سمع اهللا لمن حمده فقولوا ربنا ولك ( : وهي أنه ليس من الضروري أن يكون قوله عليه السالم 
  .أي أنتم ال تقولوا مسع اهللا ملن محده ، ليس من الضروري أن يكون هذا هو املراد  )الحمد 
  ؟ )لوا كما رأيتموني أصلي ص( عندنا العموم  :السائل 
ال، أنا أريد أن أذكر شيء جديد غري ذاك ، فأقول ملاذا ليس من الضروري أن يكون ذلك هو املراد  :الشيخ 

؟ ألن هذا احلديث الذي تصورنا وختيلنا آنفا أن اإلمام الدارقطين اندفع من تفقهه فيه إىل هذا الرتجيح ، 
أن املقتدي ال يقول مسع اهللا ملن محده بدليل أنه هناك يشبه احلديث  ممكن أن ينتقد فيقال ال يعين احلديث

( يشبهه  )فإذا قال اإلمام سمع اهللا لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ( الصحيح الذي ذكرناه آنفا 
عفوا أنا " فكما أن هذا احلديث ال ينفي أن يقول املقتدي  )فإذ قال اإلمام وال الضالين فقولوا آمين 

فإذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم فقولوا آمني ال ينفي أن يقول اإلمام آمني عرفت كيف  "ت ميكن أخطأ
  ؟

  .نعم  :السائل 
يعين ظاهر احلديث تقسيم بني اإلمام وبني املقتدي ، اإلمام يقول ماذا ؟ وال الضالني ، يعين يقرأ  :الشيخ 

ول اإلمام آمني أيضا ؟ نعرف حنن أنه يقول ؛ لكن هذا الفاحتة ؛ املقتدي ماذا يقول ؟ آمني ؛ طيب أال يق
التقسيم يوحي ظاهره أن اإلمام ال يقول آمني ، وذا احلديث قال املالكية ، شايف ملاذا ؟ ألم وقفوا عند 

إذا قال اإلمام غير المغضوب عليهم ( : ظاهر هذا التقسيم لكن احلقيقة أن الرسول عليه السالم ملا قال 
أراد أن يشرّع عن اهللا ع زوجل بطبيعة احلال للمقتدين أن يقولوا آمني ، ومل  )ين فقولوا آمين وال الضال

يقصد أن يشرع هلم أن اإلمام ال يقول آمني ، وأن املقتدي يقول آمني ؛ وإمنا إذا فرغ اإلمام من قوله وال 
مام فأمنوا فإنه من وافق إذا أمن اإل( الضالني فقولوا أنتم أيش ؟ آمني ، وهذا جاء صراحة يف حديث 

إذا قال ( فحينئذ حنن نقول كما أن قوله عليه السالم  )تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 
فقولوا ( مل يدل على أن اإلمام ال يقول آمني ؛ كذلك قوله  )اإلمام غير المغضوب عليهم وال الضالين 



قول مثل ما قال اإلمام مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد ال يعين أن املقتدي ال ي )ربنا ولك الحمد 
ال يعين أن املقتدي ال يقول مثل ما قال اإلمام ؛ إذا اجلواب املنصف حيتمل هذا وحيتمل هذا ؛ نعود أخريا 

فحينئذ نقول هذا احلديث ليس نصا يف نفي أن يقول املقتدي   )صلوا كما رأيتموني أصلي ( إىل حديث 
: قول اإلمام مسع اهللا ملن محده ، أنا أكدت يف هذا البيان أن الصواب إعمال عموم قوله عليه السالم كما ي

لكن ما عالقة هذا الكالم باحلديث الذي بني أيدينا اآلن إذا كان ابن ثوبان  )صلوا كما رأيتموني أصلي ( 
الحتجاج بكل منهما فأحدمها فيه ضعف من قبل حفظه وكان كل من الروايني عنه حجة مع اختالف قيمة ا

ثقة حافظ واآلخر صدوق والصدوق روايته حجة ؛ فإذا حنن جنمع بني الروايتني و خنرج بالنتيجة الفقهية اليت 
واضح  "مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد " خرجنا منها آنفا ونقول إن ابن ثوبان أراد أن يقول فقولوا أنتم 

  ؟
  ايتني ؟نعم يعين نثبت الرو  :السائل 
  .الروايتني وجنمع بينهما  :الشيخ 
  .وال حنتاج لرتجيح أحدمها على األخرى  :السائل 

  يعين نعمل هذا تارة وهذا تارة ؟: سائل آخر 
  .أحسنت  :الشيخ 
  .بارك اهللا فيك وأثابك  :السائل 

  نعمل هذا تارة يا شيخ وهذا تارة ؟: سائل آخر 
  .ال ، ال بل جنمع بينهما  :الشيخ 

  
شيخ سؤال نسيته من ضمن األسئلة وهذا وصاين كثري من اإلخوة عليه وهو يا شيخ ما رأي  :لسائل ا

فضيلتكم يف قضاء الوتر عند النسيان ، وهل يقضى شفعا أم ال ؟ وقد ورد حديث عائشة ولكنه ليس نصا 
يف البخاري  يف ذلك فهل ورد عن الصحابة والتابعني سند صحيح يف ذلك أنه يقضى شفعا مع أن األكثر

  يف الفتح قالوا إنه ما يقضى ؟
  ...أوال أنت أو الذين كلفوك ذا السؤال  :الشيخ 
  .وأنا مشغول من جهة اإلخوة  :السائل 
إذا يصح يل أن أقول ماذا تقصد بالقضاء ؟ هل تقصد املعىن  ...يعين خايف تكون عبد اهللا الثاين  :الشيخ 

  عىن الفقهي االصطالحي ؟اللغوي الصميم العريب ؟ أم تقصد امل
  املعىن الفقهي يا شيخ ؟ :السائل 



  املعىن الفقهي وهو ؟ ال ما أظنك تعين هذا ،  :الشيخ 
   ...أفرس حتتك أم محار *** وسرتى إذا اجنلى الغبار 

هناك فرق بني من نسي الوتر أو نام عنه  فهذا يقضيه حتما ـوبني من أعرض عن هذه الصالة ، فهذا ال  
  فأنت تعين هذا أو ذاك ؟ يقضيه ؛
  .ال أعين من نسي أو نام  :السائل 
  .فإذا ليس هو القضاء الفقهي  :الشيخ 
  اللغوي ؟ :السائل 
طبعا ، ألن القضاء الفقهي هو اإلتيان بالعبادة بعد وقتها ويف الوقت غري املشروع له ، مثال كرجل  :الشيخ 

بطلوع الشمس ، فهنا يأيت السؤال التقليدي يقضي أم يستيقظ لصالة الفجر فبلتهي عنها حىت خرج وقتها 
من نسي صالة أو نام عنها ( ال يقضي ؟ الفقهاء يقولون يقضي ، حنن نقول ال يقضي ؛ ألن الرسول يقول 

  ...، وقد تكون هذه مفاجئة بالنسبة لك طبعا ألنك حنبلي ولو كنت يف العقيدة سلفيا  )
  .أنا مع الدليل يا شيخ  :السائل 

كويس واحلمد هللا وذلك ما نبغى ولكن أنا ما أمك بأنك ال متشي مع الدليل ، أعطي بالك وإمنا   :يخ الش
  أنا قلت الواقع أنك حنبلي ، هل تقدر تنفي هذا ؟

  .ال يا شيخ  :السائل 
ملا قلت إنه أنت مع الدليل أنا ما امك لكن أنت اآلن جتمع   ...هذا هو ؛ لذلك تسرعت علي  :الشيخ 

 شيئني وهذا واجب كل طالب علم أن يكون حنبليا مع طلب الدليل ، أن يكون حنفيا مع طلب الدليل بني
، أن يكون مالكيا مع طلب الدليل ، وأن يكون شافعيا مع طلب الدليل ، وليس كما يتوهم كثري من 

خره ، قال اهللا قال إخواننا السلفيني اهلوج ، اهلوج ، أنه أيش يا أخي حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي إىل آ
رسول اهللا ، قال اهللا قال رسول اهللا هذا حيتاج غلى يء لذلك ؛ فإذا وجد هناك هذا مذهيب إذا وجد هناك 
جو يشبه جو السلف ال مذهبية هناك وإمنا قال اهللا قال رسول اهللا ما جيوز أن يكون هذا حنفي وشافعي 

  قود غري موجود ، صح أم ال ؟ومالكي وحنبلي أبدا ؛ لكن الواقع هذا اتمع مف
  .صح  :السائل 
إذا فأنا أفهم منك أنت وغريك حنبلي املذهب وال مشاحة يف ذلك وإذا قلت لك أنت حنبلي ليش  :الشيخ 

عريت نفسك ذه النسبة ؟ هذا واجبك ؛ لكن إذا كنت حنبليا مقلدا تقليدا أعمى على خالف الدليل هنا 
  .جزاك اهللا خريا  :سائل اليأيت االنتقاد ، وما انتقدتك 

وذلك هو ظين بك أنه إذا ثبت لك الدليل تتبعه ؛ فاآلن املذهب احلنبلي يقول بأنه من فوت عليه  :الشيخ 



  صالة قضاها ، أليس كذلك ؟
  .نعم  :السائل 
  .شوف يا أستاذ علي خذ هذه فائدة  :الشيخ 
  .نعم أستاذي بارك اهللا فيك شيخنا : احلليب 

  
  يقولون ، كيف يلتقي هذا مع تكفري تارك الصالة ؟هكذا  :الشيخ 
  .هذا يا شيخ حتدثنا فيه مع الشيخ علي وأثاره  :السائل 
  .ما شاء اهللا  :الشيخ 
  .وخالصته ؟ : احلليب 

  .وخالصته أنا عدنا يا شيخ وتعرضنا حلديث البطاقة يا شيخ  :السائل 
  أنت حتكي عن نفسك ؟: سائل آخر 

  كي عن نفسك ؟وأنت ماذا حت :الشيخ 
  .أنا أقول اهللا أعلم أن تارك الصالة أنه يكفر : سائل آخر 

  أيش ما فهمت اهللا أعلم أنه أيش ؟ ... :الشيخ 
  .أنه يكفر : احلليب 
أجب إذا عن هذا السؤال على املاشي كيف هذا الذي استيقظ لصالة الفجر ومل يصل بغري عذر  :الشيخ 

  ؟ والكافر ال يؤمر بالقضاء ؟ يف وقت صالة الفجر تأمرونه بالقضاء
  أجيب يا شيخ ؟ :السائل 
  .وال أنا بسألك فيه  :الشيخ 
أقول إنه ال يقضي ، إذا تعمد إخراج وقت الصالة مع اإمكانه ال يقضي الصالة ألن ذا كفر ،  :السائل 

  .وعليه أن جيدد توبته إىل اهللا سبحانه وتعاىل 
  .ما أجبتين ساحمك اهللا  :الشيخ 

  .أنت تريد ما أعتقده أنا  :ل السائ
  .ال ، ال ، حنبلي  أنت حنبلي  :الشيخ 
  .يقولون يقضي يا شيخ  :السائل 
  . ...وأنا ال أقول عنك لست حنبليا ، شو يقول الشاعر ؟ أنا حنبلي ما حييت  :الشيخ 
  .ووصييت للناس أن يتحنبلوا *** أنا حنبلي ما حييت : احلليب 



لي واملذهب احلنبلي إىل اليوم يفيت مشاخيكم كلهم وعلى قول ذاك الرتكي هبسي أيوه ، فأنت حنب :الشيخ 
بربر كلهم يفتون وعلى اإلذاعة مع األسف وينشر يف العامل اإلسالمي وأنت معهم اآلن أن تارك الصالة ولو  

ق كسال كافر ؛ طيب كيف تأمرونه بالقضاء ؟ مش أنت ، أنت اآلن تلفق ، امسع ، امسع أنت اآلن تلف
  .لكن نعم التلفيق 

  .اهللا جيزيك اخلري يا شيخ  :السائل 
لكن أنا أسأل القوم املفتون كيف جيمعون بني قوهلم تارك الصالة كافر وهذا الكافر يؤمر  ...كويس   :الشيخ 

بقضاء الصالة وإذا جاء جورج أو انطنيوس أو إىل آخره قال أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ما 
ؤمر بقضاء وال صالة واحدة ؛ ألنه كافر ، كيف هذا وهذا ؟ أنت حكيت سابقا عن غريك فاآلن كما ي

  يعين واسع حبرية كاملة احكي اآلن ماذا يقولون ؟ "بساط أمحدي " يقولون عندنا يف سوريا 
  ... يقولون يا شيخ بعضهم يتمسك باملذهبية ويتناقض يف هذا ، وبعضهم يقول ما قلته اآلن :السائل 
ال تقل بعضهم ، أنا أقول عن الذين يفتون بكفره ويفتون بأمره بقضاء ما فاته من الصلوات ، كيف  :الشيخ 

  هذا ؟ أليس يف هذا دليل أم يقولون ما ال يعلمون ؟
  .فيه هذا الشيء نعم  :السائل 
سلمني يقولون بأن تارك إحدامها إما أن يكون قوهلم كما تقول أنت حفظنا اهللا وإياك من تكفري امل :الشيخ 

الصالة كسال كافر ؛ وإما أن يقولوا بأنه مسلم ، عفوا يقولون تارك الصالة كافر وال يأمرونه بالقضاء وإما أن 
يأمروه بالقضاء وال يكفرونه ؛ أما أن جيمعوا كما يقولون أيضا عندنا يف الشام مثل قبيح شويه لكن الرمز إليه 

  .بني الصيف و الشتاء على سطح واحد هذا أمر مستحيل  بكلمة واحدة ، أما أن جيمعوا
  .لكن ليس كلهم هكذا  :السائل 
أنا مش حبثي كلهم أو بعضهم بارك اهللا فيك ، الذي يقول بأن تارك الصالة كافر مث يأمره بالقضاء  :الشيخ 

  .، هؤالء كثرة قلة مش مهم إمنا جيمعون بني الصيف والشتاء على بساط واحد 
  .صحيح يا شيخ  :السائل 
  .جيمعون بني متناقضني هذا ال جيوز  :الشيخ 
لكن يا شيخ ما هو جوابكم عمن يقول إنه كافر ولكن يقول ليس عليه قضاء وعليه أن جيدد توبته  :السائل 
  .خمطئ طبعا  :الشيخ إىل اهللا 
  وتكفيه ؟ :السائل 
ا ، هذا أيضا ليس موضع خالف ؛ أما أن عليه أن جيدد توبته كأي مذنب كان ذنبه كبريا أو صغري  :الشيخ 

يكفر من قال أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا بارتكابه بعض املعاصي رد أن جاء يف 



السنة إطالق لفظة الكفر عليها فهذا ينفتح أمامهم باب من التكفري واسع ال ِقبل هلم بسده وإغالقه أبدا إال 
  .أن يصبحوا من اخلوارج 

  .لكن عندهم فهم السلف الصاحل يف هذا يا شيخ  :السائل 
يعود السؤال السابق وأرجوا أن تتخذ هذا نظاما يف حبثك وقواعدك ؛ كلهم ؟ إمجاع السلف الصاحل  :الشيخ 

  ؟ أم فيه هيك وهيك ؟
  .فيهم وفيهم  :السائل 
  إذا ؟ :الشيخ 
  ...لكن حكى عبد اهللا بن الشقيق امجاع الصحابة  :السائل 
  ...على ما كانوا يعّدون شيئا  :الشيخ 
 ... "ما كان أصحاب حممد عليه الصالة والسالم يعدون شيئا من األمور تركه كفر إال الصالة "  :السائل 

  .فهذا نقل عنهم اإلمجاع 
إذا حنن ناقشنا هذا األثر من داخله وليس من خارجه يعين من متنه وليس من إسناده ، إسناده  :الشيخ 

  د لكن هل صحيح أن املسلم ال يكفر بشيء إال برتك الصالة ؟ فإذا ترك الزكاة مثال شو حكمه ؟جي
  ...يفصل قوله على  ...يعين يرون  :السائل 
  .معليش ، إذا ترك الزكاة يكفر قل ال  :الشيخ 
  ...يفصل يف هذا إن تركها جاحدا  :السائل 
  .ألك يكفر بتقول نعم أو بتقول ال يا حبييب أنا ما أقول لك ما حكمه عم أس :الشيخ 
  .يعين يف حاالت يكفر ويف حاالت ال يكفر  :السائل 
  .الزم من قول الصحايب أنه ال يكفر ألم مل يكونوا يرون ما يكفر به إال ترك الصالة : احلليب 

  .ال ، ال يفهم هذا من قوله  :السائل 
  شلون ؟ :الشيخ 
  . بن الشقيق ما يفهم هذا من قول عبد اهللا :السائل 
  .طيب أنت رد عليه وأنا بعدين حبتفظ بسؤايل  :الشيخ 
  .أقول هذا ال يفهم من قول عبد اهللا  :السائل 
وكيف قوهلم مل يكونوا يرون من األعمال تركه الكفر إال الصالة فهذا استثناء شيء بعض من كل : احلليب 

  .الدالئل على احلصر  وهذا من أقوى" مل يكونوا إال  "مل يكن إال " وفيه حصر 
  يعين ما قولك يف قول الرسول عليه السالم يكون أقوى حجة أم قول الصحايب ؟ :الشيخ 



  .قول الرسول عليه السالم  :السائل 
  هل يف شك يف هذا ؟ :الشيخ 
  .ال  :السائل 
ة يؤمنون ، هل تعتقد أن الصحاب )سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ( طيب ، يقول عليه السالم  :الشيخ 

  ذا احلديث كما نؤمن حنن ؟
  .نعم  :السائل 
  .فإذا هناك شيء آخر  :الشيخ 
  كيف يا شيخ ؟  :السائل 
  .شيء آخر يعين يقولون بكفره يعين يعّدونه كفرا غري الصالة  :الشيخ 
  .هذا كفر دون كفر يا شيخ  :السائل 
  . ...هذا الذي نريده عرفت عرفت فالزم  :الشيخ 


